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Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås, 2008-08-05, 08.30 – 12.00 
  
Beslutande  Roland Swedestam, s, ordförande 
  Håkan Algotsson, c 
  Irma Folkesson, c tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson, m 
  Sören Bondesson, s 
  Bert Appert, tp 
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande  Tommy Nyberg, kommunchef 
   Yvonne Nilsson, sekreterare 
  Kent Frost, ekonomichef § 248 – 250 
  Ulrika Widell, säkerhetssamordnare § 251 
  Tommie Sigvardsson, teknisk chef § 244 
  
  
Utses att justera  Irma Folkesson 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2008-08-07  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 244 - 266  
    
 Ordförande  Roland Swedestam   
    
 Justerande  Irma Folkesson 
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Underskrift Yvonne Nilsson   
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AU § 244/08 
AU § 244/07 
AU § 222/07             07/KS0122 
Avtalsförslag, övertagande av vägbelysning Torsås kommun och E.ON 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avtalsförslag för övertagande av vägbelysning mellan Torsås kommun och E.ON Elnät 
Sverige AB har upprättats. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2007-05-07 § 57 att föreslå kommunstyrelsen att teckna 
överlåtelseavtal av gatu- och vägbelysningsanläggningar med förutsättning att följande 
ändringar i liggande avtalsförslag tillgodoses: 
 
• Alla belysningsstolpar skall besiktigas av opartisk besiktningsman och bekostas av 

E.ON Elnät (§ 6 punkt 5) och att påtalade anmärkningar åtgärdas. 
• Alla belysningsstolpar skall märkas upp i löpande nummerserie (§ 6 punkt 4). 
• Att belysningsanläggningen överlåts i elsäkert utförande med garantitid om 5 år 

gällande eventuellt dolda fel från och med besiktningsdagen. 
• Att mätning endast blir aktuell vid nybyggnation och att schablonmätning kommer 

att användas i orörda anläggningar. 
• Att inte överta leveransskyldigheten av spänning till annan vägbelysningsanläggning 

om denna anläggning matas från den överlåtna anläggningen. 
• Att få redovisat de senaste årens åtgärder gällande förnyelsepengar som har ingått i 

gällande avtal. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-05-29: 
 
att till arbetsutskotts sammanträde 2007-06-12 bjuda in teknisk chef Tommie  
     Sigvardsson för en redovisning av ärendet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2007-06-12 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson föredrar ärendet. 
 
Med anledning av tekniska nämndens beslut 2007-05-07 § 57 angående avtal om 
övertagande av vägbelysning meddelar E.ON Elnät följande: 

 
• Besiktning av opartisk besiktningsman: Frågan är skickad till E.ON:s  

anläggningsenhet. Det troliga är dock att detta avslås. E.ON Elnät har en 
besiktningsverksamhet som i grunden är styrd av Ellagen. I detta fall kommer 
dessutom elbesiktning att göras av extern part. 

• Alla belysningsstolpar skall uppmärkas: De stolpar som inte är sambyggda med 
eldistribution kan uppmärkas. Övriga får på överlämnad Pos-Ljus dokumention ett 
motsvarande nummer. 
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Fortsättning § 244/08, Avtalsförslag, övertagande av vägbelysning Torsås kommun 
och E.ON 

 
• Belysningsanläggningar överlåts i elsäkert utförande: Här lämnar vi samma garanti 

som vår entreprenör, vilket normalt är 2 år. 
• Mätning endast vid nybyggnation: Detta kan inte uppfyllas på grund av ellagen. I 

avtalet finns avsnitt som reglerar detta ifall Energimyndigheten ändrar detta. 
• Att inte övertaga leveransskyldighet av spänning till annan kund: Detta ärende är 

under utredning. Här återkommer E.ON Elnät. 
• Redovisning av senaste årens åtgärder: Detta kommer E.ON Elnät att meddela. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2007-06-12: 
 
att tekniska nämnden återkommer med ärendet samt 
 
att i övrigt notera informationen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-08-05 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson fördrar ärendet. 
 
Förslag till överlåtelseavtal med bilagor ägo- och driftledningsgränser, nät- eller 
anläggningsritning samt driftinstruktion föreligger. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att teknisk chef tillsammans med en jurist granskar förslaget på upprättat överlåtelse-  
     avtal med bilagor ägo- och driftledningsgränser, nät- eller anläggningsritning samt  
     driftinstruktion och därefter återkomma till arbetsutskottet. 
-----  
Exp till: 
Teknisk chef 
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AU § 245/08          08/KS0002 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges enligt utskickat sammandrag. Bilaga 1. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningen. 
-----   
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AU § 246/08          08/KS0006 
Redovisning av delegationsbeslut gällande förköpsyttrande under tiden  
2008-01-01 – 2008-06-30 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Tommy Nyberg och ekonomichef Kent Frost fattade 
delegationsbeslut gällande förköpsyttrande under tiden 2008-01-01 – 2008-06-30. Se 
vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande förköpsyttrande under tiden  
      2008-01-01 – 2008-06-30. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 247/08          08/KS0012 
Redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande under tiden  
2008-01-01 – 2008-06-30 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam fattade 
delegationsbeslut gällande grannemedgivande under tiden 2008-01-01 – 2008-06-30.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande under tiden  
      2008-01-01 – 2008-06-30. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 248/08          08/KS0180 
Anmälan delegationsbeslut, inköp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ekonomichef tillika central inköpssamordnare Kent Frost fattade 
delegationsbeslut gällande inköp under tiden 2008-01-01 – 2008-06-30.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera redovisning av delegationsbeslut gällande inköp under tiden  
      2008-01-01 – 2008-06-30. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 249/08          08/KS0181 
Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Resultatet (årets resultat) efter sex månader visar ett överskott på 1,3 Mkr. Jämfört med 
motsvarande period ifjol innebär det en resultatförbättring på 3,4 Mkr. Förklaras med att 
samtliga nämnder visar god budgetföljsamhet.  
 
Resultatet för helåret 2008 prognostiseras till 0,8 Mkr, det vill säga 4,2 Mkr sämre än 
budget och uppställt finansiellt resultatmål på 6 Mkr uppfylls ej. Försämrat resultat 
förklaras med negativa prognoser för slutavräkningar av skatteinkomster samt prog-
nostiserade förlusttäckningar till Torsås Fastighets AB och Torsås Bostads AB på totalt 
3 Mkr. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsbokslutet januari – augusti med helårsprognos för 2008. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 250/08          08/KS0003 
Inköpsutbildning för arbetsutskottets förtroendevalda 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost informerar om att inköpsutbildning för arbetsutskottets 
förtroendevald blir 2008-10-01 klockan 13.00 – 15.30. Kallelse utsändes senare. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen gällande inköpsutbildning för arbetsutskottets förtroendevalda. 
-----  
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AU § 251/08          08/KS0179 
Kommunala e-postadresser för förtroendevalda 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ulrika Widell, säkerhetssamordnare föredrar ärendet. 
 
Allt fler människor i samhället använder sig idag av Internet och e-post som 
kontaktvägar. Det är därför mycket viktigt för Torsås kommun att visa att vi är 
tillgängliga och öppna för dagens teknik. Detta gäller inte minst våra förtroendevalda 
politiker. 
 
Kommunens It-enhet har meddelat att det inte finns några tekniska hinder för att alla ska 
kunna få en egen kommunal e-postadress med sitt förnamn.efternamn@torsas.se. 
Inkomna e-postbrev kommer man åt via kommunens hemsida där man loggar in med 
användarnamn och ett lösenord för tillgång till den kommunala e-posten. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att erbjuda kommunala e-postadresser till intresserade förtroendevalda i Torsås kommun 
     samt 
 
att ge IT-enheten i uppdrag att skapa dessa adresser och förse politikerna med  
     användarnamn och lösenord till login på kommunens hemsida. 
-----  
Exp till: 
Säkerhetssamordnare Ulrika Widell 
IT-enheten 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 11 av 25   
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2008-08-05  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
AU § 252/08          08/KS0041 
Miljöturism 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen har tidigare inför 2008 i det turistprojekt som vi tillsammans med 
bland annat Regionförbundet vill driva avsatt 100 000 kronor som har för syfte att se 
vilka möjligheter som vi har att profilera Torsås inom turistsektorn. 
 
Via en förstudie ta reda på vilka förutsättningar som krävs för att kunna ta del av den 
forskning som finns om Östersjöområdets utveckling och förnyelsebar energi, även 
produktionsslag som traditionellt betraktas som miljövänliga, såsom vindkraft, vatten- 
kraft, vågkraft och solceller. Kunskapscentrat kan även sprida kunskap om lokala 
miljöidéer till exempel injektorn, som är konstruerad av Bengt Elofsson. 
 
Kostnaden för en sådan förstudie förvänta uppgå till cirka 200 000 kronor, varav Torsås 
kommun bidrar med maximalt hälften det vill säga 100 000 kronor. Ett externt företag 
får i uppdrag att samarbeta med kommunchefen, turistchefen och Möre Resurscentrum 
med att ta fram underlag och förutsättningar för projektet. 
 
Kommunstyrelsen har sedan tidigare budgeterat 100 000 kronor för det projekt som 
Regionförbundet då sa nej till. Förutsättningslös kontakt har tagits med Region- 
förbundet angående dessa tankar och de var då mycket positiva. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta synpunkter från partigrupperna om projektet Miljöturism samt 
 
att därefter återkomma till arbetsutskottets sammanträde 2008-08-26 för beslut. 
-----  
Exp till: 
Partigrupperna 
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AU § 253/08          08/KS0119 
Återställande av nerskräpade område 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-05-06 § 119, att delegation lämnas till tekniska 
nämnden att fortsättningsvis ansvara för att återställa nerskräpade platser när ansvaret 
för nerskräpningen inte kan fastställas samt att finansiering sker inom tekniska 
nämndens befintliga budget. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2008-06-17 § 127, att vid återställande av nerskräpade 
områden av större omfattning förutsätts att ekonomiska medel anslås av kommun- 
styrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att varje nämnd ska klara sig inom ramen för sin egen budget, 
 
att kommunstyrelsen åtar sig inte kostnaderna för att återställa nerskräpade område, 
 
att en eventuell begäran om tilläggsanslag gör hos Kommunfullmäktige. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen
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AU § 254/08          08/KS0175 
Hemställan om ytterligare medel för utbyggnad av Västra Industrigatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Det är ett år sedan Västra Industrigatan slutbesiktade och mätningar som 
konsultföretaget WSP har gjort visar att vägen har satt sig väldigt lite och är därmed 
klar för asfaltering och anläggande av VA-ledningar. 
VA-projekteringen är klar och arbetet färdigt att lämnas ut för anbudsräkning. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2008-03-18 § 57 att uppdra åt teknisk chef att upphandla 
anläggning av VA-ledningar och asfaltering av Västra Industrigatan. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2008-06-17 § 120 att meddela kommunstyrelsen att 
nämnden kommer eventuellt att hemställa om ytterligare medel för utbyggnaden efter 
att anbuden inkommit. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera tekniska nämndens beslut 2008-06-17 § 120, att nämnden eventuellt kommer 
     att hemställa om ytterligare medel för utbyggnaden efter att anbuden inkommit. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 255/08          08/KS0176 
Hemställan om medel för bostadsanpassningsåtgärder 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutar 2008-06-17 § 113, att till kommunstyrelsen anmäla 
förväntat överskridande på 74 000 kronor, 2008-06-30 samt att successivt för år 2008 
hemställa om medel hos kommunstyrelsen för bostadsanpassningsåtgärder. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att varje nämnd ska klara sig inom ramen för sin egen budget, 
 
att en eventuell begäran om tilläggsanslag gör hos Kommunfullmäktige. 
----- 
Exp till: 
Kommunstyrelsen
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AU § 256/08          08/KS0115 
Planutställning, detaljplan för del av fastigheterna Torsås 4:2 och 2:42, Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Planområdet angränsar i norr till Sågverksgatan och till industrifastigheter söder om 
gatan, i väster till hagmark på fastigheten Torsås 4:2. Söderut följer planområdet en 
bäck och den nya industrivägen. I öster gränsar området till ett skogsparti och ett 
kalhygge på fastigheten 2:42 samt till en äng på fastigheten 4:2. 
 
Marken inom planområdet är kommunägd. 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för Spinova AB att expandera sin 
verksamhet söderut. Samtidigt kan den nya industrivägen detaljplaneläggas och 
befintliga samt nya industrifastigheter anslutas mot vägen. 
 
Eventuella synpunkter på förslaget ska senast 2008-08-04 ha inkommit skriftligen till 
byggnadsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag till detaljplan för del av fastigheterna  
      Torsås 4:2 och 2:42, Torsås kommun. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 257/08          08/KS0138 
Planutställning, detaljplan för fastigheten Binnaretorp 2:3, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Planområdet ligger i de centrala delarna av Gullabo. Området omfattar cirka 7 200 kvm 
och består av den kommunägda fastigheten Binnaretorp 2:3. 
 
Planändringen innebär att Gullabo prästgård även kan användas till skoländamål. Den 
innebär även att byggrätten inom fastigheten ökas för att kunna tillåta ett eventuellt ökat 
lokalbehov. 
 
Länsstyrelsens synpunkter 2008-07-07 över den utställda detaljplanen: 
 
Länsstyrelsen har kommit överens med kommunerna i Kalmar län att, vid planering där 
hästar finns, tillämpa Skåne läns rapport 2004:17 ”Hästar och bebyggelse”. I denna 
anges att det, vid jordbruk/anläggning vid 1 – 10 hästar, bör finnas ett skyddsavstånd på 
minst 100 meter från stall och gödselhantering och minst 40 meter från område där 
hästar vistas i hästhagar. 
Under förutsättning att detta kan upprätthållas (PBL 12:1-fråga, hälsa- och säkerhet) har 
Länsstyrelsen inga synpunkter beträffande den nu utställda detaljplanen. 
 
Eventuella synpunkter på förslaget ska senast 2008-08-15 ha inkommit skriftligen till 
byggnadsnämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att hos byggnadsnämnden begära förlängd yttrandetid till 2008-09-15 samt 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att tillsammans med en jurist undersöka  
     möjligheterna att lösa Länsstyrelsens synpunkt över detaljplanen. 
-----  
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
Kommunchefen 
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AU § 258/08          07/KS0042 
Detaljplan för kommunikationsled, Södra Industriområdet i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten- och Samhällsteknik AB, Kalmar, har upprättat förslag till planprogram och 
behovsbedömning för ny kommunikationsled, Södra industriområdet i Torsås samhälle. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2007-04-23 § 45 att planprogrammet med de inkomna 
synpunkterna skall ligga till grund för kommande utbyggnad av vägen, samt att 
kommunens bedömning är att genomförandet av utbyggnad av vägen enligt plan-
programmet kan antas medföra en sådan betydande miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning erfordras. 
 
Vatten & Samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat miljökonsekvensbeskrivning 
daterad 2008-06-13. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-06-23 § 123, att godkänna upprättad miljö-
konsekvensbeskrivning samt att översända denna till kommunstyrelsen och efterhöra 
om detaljplanearbete ska påbörjas. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera upprättad miljökonsekvensbeskrivning daterad 2008-06-13, 
 
att bjuda in berörda markägare, statsarkitekten och representant från Vägverket till  
     informationsmöte med anledning av att eventuellt påbörja arbete med detaljplan,  
 
att inhämta från byggnadsnämnden kostnadsförslag på upprättande av detaljplan för ny 
     kommunikationsled, Södra industriområdet i Torsås kommun.  
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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AU § 259/08 
KF § 56/08           08/KS0136 
Medborgarförslag – Ordna ställplatser för husbilar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående att ordna ställplatser för husbilar i Bergkvara hamn och 
eventuellt andra platser i kommunen föreligger från Lola Algotsson, Bergkvara. 
 
Avgift kan tas ut beroende på vilka bekvämligheter som kan erbjudas på ställplatsen. 
 
Som det är nu finns förbudsskyltar för övernattning runt Dalskär. Husbilsfolket stannar 
oftast endast en natt och har inte behov av en campings faciliteter. Det är dock bra om 
man kan tömma gråvatten och fylla på med vatten, tömma latrin och så vidare. 
 
Vår kustnära kommun har mycket att erbjuda turister och bör välkomna alla turister 
även det ökande antalet husbilsturister. Som det är nu skrämmer man bord denna 
kategori turister som kanske också skulle spendera en och annan krona hos 
näringsidkare i kommunen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-05-28: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till turismansvarig Stine Breum Appelqvist för  
     beredning.  
----- 
Exp till: 
Turismansvarig Stine Breum Appelqvist 
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AU § 260/08 
KF § 57/08           08/KS0135 
Medborgarförslag – Sänk hastigheten i Bergkvara samhälle 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående att sänka hastigheten till 30 km/timme på Kungsvägen i 
området söder om möbelaffären och norrut förbi affären Tempo föreligger från Lola 
Algotsson, Bergkvara. 
 
Detta är en åtgärd som kommunen bör vidta i avvaktan på en omläggning/förbifart av 
E22. 
 
Trafiken har ständigt ökat och speciellt den tunga trafiken. Sänkning av hastigheten 
minskar risken för olyckor och förbättrar miljön samt minskar bullret för de boende i 
området. Detta förslag hade Vägverket redan i samband med ombyggnaden av 
genomfarten i Bergkvara som skedde för några år sedan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-05-28: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
----- 
Exp till: 
Tekniska nämnden 
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AU § 261/08          08/KS0178 
Skyltning till Karlskrona 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit från Ulf Sennerlin, Karlskrona om varför det inte finns en 
vägskylt som pekar mot Karlskrona inne i Torsås samhälle. Det finns idag skyltar till 
Kalmar och Söderåkra, men vägen till Karlskrona är skyltad med Flyeryd. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg meddelar att Vägverket har tidigare informerat  
kommunen om att de inte vill att trafiken till Karlskrona ska gå över Karlskronavägen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att meddela Ulf Sennerlin Vägverkets information. 
-----  
Exp till: 
Ulf Sennerlin 
Örtvägen 32 
371 54 Karlskrona 
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AU § 262/08          08/KS0052 
Kontorsrum till socialchefen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av att en socialsekreterare nyanställts på socialkontoret föreligger 
förslag på nytt kontorsrum till socialchefen 
 
1. Innersta fikarummet, nya kommunhuset inreds till kontor, ny dörr ätts upp, 
2. Sammanträdesrummet 2:a våningen i nya kommunhuset. 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen att lösa frågan om kontorsrum till socialchefen. 
----- 
Exp till: 
Kommunchefen 
Socialchefen 
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AU § 263/08          08/KS0182 
Hemställan om markförvärv, del av Gunnilkroka 1:6 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hemställan föreligger från Anders Eriksson och Malin Simonsson, Torsås om att få 
förvärva mark på del av Gunnilkroka 1:6 för uppförande av ett enfamiljshus med 
tillhörande dubbelgarage, enligt kartutdrag. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att under förutsättning att Anders Eriksson erhåller ett positivt förhandsbesked för  
     byggnation av bostadshus från byggnadsnämnden, kommer förslag till köpekontrakt  
     att upprättas. 
-----  
Exp till: 
Anders Eriksson och Malin Simonsson 
Byggnadsnämnden 
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AU § 264/08          08/KS0185 
Hemställan om markförvärv, del av Gunnilkroka 1:6 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hemställan föreligger från Jan-Olof Olsson, Gunnilkroka om att få förvärva mark på del 
av Gunnilkroka 1:6, cirka 1,5 hektar enligt kartutdrag. Jan-Olof arrenderar idag marken 
av Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att fortsätta överlägga med Jan-Olof Olsson om att få förvärva mark på del av  
     Gunnilkroka 1:6. 
-----  
Exp till: 
Jan-Olof Olsson 
Kommunchefen 
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AU § 265/08          08/KS0188 
Politisk arbetsgrupp, nämndsorganisationen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-06-17 § 61 att en politisk arbetsgrupp tillsätts med 
syfte att utreda och ge förslag till minskning av antalet nämnder/antalet ledamöter. 
Sammanslagning/omorganisation av förvaltningarna efter den politiska organisationen. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att partigrupperna utser en representant som medverkar i den politiska arbetsgruppen,  
 
att förslag till representant ska inlämnas senast 2008-08-20 till kommunkansliet. 
-----  
Exp till: 
Partigrupperna 
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AU § 266/08          08/KS0005 
Förköpsyttrande, Torsås 6:18 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit om förköpsyttrande gällande fastigheten Torsås 6:18. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
stt avstå från kommunalt förköp och prövande i hyresnämnd rörande följande 
fastighetsförsäljning: 
 
Fastighet     Köpehandling   Köpesumma 
 
Torsås 6:18    Köpekontrakt    3 700 000:- (Tremiljoner sjuhundra 

2008-07-07 tusen kronor) 
     -----  
     Exp till: 
     Klas Petersson 
     Lagerhäggsvägen 6 
     256 68 Helsingborg   


